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Тьютори — це наставники, які зможуть організувати роботу команд, та будуть курувати
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екскурсовод, студент університету. Ключова вимога – аби потенційний тьютор мав доступ до
молоді відповідного віку та міг організувати дослідження.
За підсумками проекту, тьютори отримують сертифікат від організаторів.

ЯК ЗРОБИТИ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ?
Дослідницький проект, який подається на конкурс, складається з 3 частин:
Історичне дослідження, Хроніка дослідження та Пропозиції із застосування дослідження на
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 Пропозиції щодо можливого використання дослідження на користь громаді.
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• Саме дослідження (детальні критерії можна переглянути за посиланням);
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Наявність заповненої хроніки проекту, у якому учасники будуть описувати процес проведення
дослідження, відповідаючи на певні питання;
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включно тьютор надсилає Дослідницький проект на електронну адресу
ЯК2018
СТАТИ
УЧАСНИКОМ?
eustory.ukraine@gmail.com
Тьютор до 25 січня 2018 року реєструє свою команду за посиланням

Протягом квітня-травня
2018 року журі оцінює надіслані роботи та відбирає команди
До 31 березня 2018 року включно тьютор надсилає Дослідницький проект на електронну адресу
переможців.eustory.ukraine@gmail.com
квітня-травня 2018 року журі оцінює надіслані роботи та відбирає команди
Командам,Протягом
які представлять
найцікавіші Дослідницькі проекти, буде надано фінансову
переможців.
підтримку для втілення заявлених пропозицій.
Командам, які представлять найцікавіші Дослідницькі проекти, буде надано фінансову
підтримку можна
для втілення
заявленихдо
пропозицій.
Для отримання додаткової інформації
звернутися
координатора проекту за адресою:
eustory.ukraine@gmail.com
або написати
у Facebook
Для отримання додаткової
інформаціїнам
можна
звернутися до координатора проекту за адресою:
eustory.ukraine@gmail.com або написати нам у Facebook
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